Onderhoud & Installatie

Flotex voor een gezonde
en sfeervolle werk- en
leefomgeving
Met de aankoop van Flotex heeft u de
juiste keuze gemaakt. Flotex combineert
de gunstige eigenschappen van een vlakke
vloerbedekking met de voordelen van een
zachte vloerbedekking. Flotex is niet alleen
praktisch, duurzaam en sfeervol, maar ook
hygiënisch.
Hygiënische eigenschappen
Flotex wordt veelal toegepast in ruimten
waar zeer hoge eisen worden gesteld aan
hygiëne, bijvoorbeeld in ziekenhuizen,
kinderdagverblijven, verpleegtehuizen,
scholen en kantoren. Stof, ingelopen vuil en
vlekken zijn mede de oorzaak van de groei
van schimmels en bacteriën. Hierdoor
wordt de luchtkwaliteit in leef- en werkomgevingen verslechterd, wat kan leiden tot
gezondheidsklachten, allergieën en ziekten.

Flotex is echter uitstekend bestand tegen
de ontwikkeling van schimmels en
bacteriën, doordat:
• vuil wordt opgeslagen tussen de
loodrechte korte polen.
• vuil makkelijk weer loslaat tijdens
regelmatige reiniging, wat verspreiding
van vuil voorkomt.
• de waterdichte poolvezels en rug geen
vocht opnemen, waardoor Flotex snel
droogt en bacteriën en schimmels geen
kans krijgen om te groeien.
• Flotex zich prima met heet water laat
schoonmaken, waardoor veel bacteriën
en schimmels onmiddellijk uitgeschakeld
worden.
Daarnaast is Flotex voorzien van het
anti-bacteriële middel Sanitized®. Dit middel
stopt de ontwikkeling van bacteriën en
schimmels. Bovendien wijst onderzoek uit
dat huisstofmijt op Flotex binnen 8 weken
met 86% vermindert. Sanitized® is verwerkt
in de rug van Flotex en zorgt ervoor dat de
bacteriewerende werking wordt ververst en
niet vermindert na intensief borstelzuigen
of nat reinigen.

Onderhoud
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Reiniging en onderhoud
van Flotex
De keuze voor een reinigings- en onderhoudsmethode
van Flotex hangt af van de volgende aspecten:
• de mate van verkeer in een ruimte
• de grootte van een ruimte
• de bestemming van een ruimte
• de mate van vervuiling op de vloer
• de gewenste reinigingsfrequentie van de vloer
• de hoogte van het reinigings- en onderhoudsbudget
• de deskundigheid van het (schoonmaak)personeel

Op basis van testen heeft Forbo Flooring een advies
m.b.t. schoonmaakmachines die, mits goed gehanteerd,
leiden tot een optimaal resultaat, een langere levensduur en meer plezier van Flotex. Alle in deze brochure
beschreven reinigings- en onderhoudsmethoden zijn
uitgebreid getest en goed bevonden voor toepassing
op Flotex.

Aanbevolen machines voor reiniging en onderhoud
Dagelijks
Flotex moet regelmatig worden gestofzuigd met een borstelstofzuiger. Cylinder stofzuigers mogen alleen
gebruikt worden als het een krachtige borstelopzet heeft.
Als er vlekken zijn ontstaan, verwijder deze dan zo spoedig mogelijk om te voorkomen dat ze permanent
worden. Als er reinigingsmiddel wordt gebruikt, spoel dan goed na met schoon water.
Periodiek
Voor het onderhoud van Flotex heeft men standaard tapijtreinigingsapparatuur nodig. De reinigingsfrequentie
en het type machine zijn afhankelijk van de hoeveelheid voetverkeer en de aard van de vervuiling. Het is aan te
raden om voor uw vloerbedekking een reinigingsprogramma op te stellen.
Types van de machines die geschikt zijn:
• Sproei-extractie: goed voor lichte of middelmatige vervuiling. Eventueel vlekken met een reinigingsmiddel
voorbehandelen. Gebruik hiervoor warm water.
• Eénschijfsmachine: Beste methode voor extreem vervuilde ruimtes tot 100m2. Gebruik hiervoor een ruime
hoeveelheid water.
• Drie-in-één machine: Een goede methode voor licht tot zwaar vervuilde ruimtes.
• Cylindrische reinigingssystemen: Dit systeem reinigt alleen de oppervlakte van de vloerbedekking waardoor
de reiniging regelmatig herhaald dient te worden
• Bonnet buffing: een cosmetische manier van reinigen. Uitstekend voor snelle resultaten, maar het verwijdert
niet veel vuil.
• Poederreiniging: Omdat deze methode geen droogtijd kent, kan deze worden toegepast in ruimtes waar de
vloer permanent in gebruik is.

Periodiek onderhoud
Aanbevolen frequentie bij mate van vervuiling

Dagelijks reinigen

Tussenbeurt

Eindbeurt

Licht

1 x per week

1 x per jaar

Niet nodig

Gemiddeld

3 x per week

2 x per jaar

1 x per jaar

Zwaar

Elke werkdag

4 x per jaar

1 x per jaar

Ontvlekken

Direct of elke werkdag

n.v.t.

n.v.t.
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Preventief Onderhoud
Voorkomen is beter dan genezen!
Iedereen die bij u binnenstapt, neemt een
stukje ‘buitenwereld’ mee via zijn schoen
zolen. Door toepassing van goede entreevloerbedekking voorkomt u de inloop van
vuil en vocht, waardoor u Flotex minder
vaak hoeft schoon te maken en dus bespaart
op uw budget.
De Coral® schoonloopsystemen van Forbo
Flooring staan voor topkwaliteit en stoppen
maar liefst 90% van het binnengelopen vuil
en vocht, waardoor u aanzienlijk kunt
besparen op de schoonmaakkosten. Welk
Coral schoonloopsysteem het beste bij uw
situatie past is afhankelijk van drie factoren:
de locatie, het probleem, en tenslotte het
gebruik. In de tabel kunt u precies afleiden
welk Coral type u de beste oplossing biedt.
Tips voor preventief onderhoud
• Inventariseer vooraf vlekgevoelige locaties
op de vloer en verwijder ontstane vlekken
direct. Voorkom dat ze lange tijd indrogen.
• Flotex dient regelmatig schoongemaakt te
worden. Met dagelijks onderhoud door
middel van borstelzuigen, kunt u tijdrovend en kostbaar intensief onderhoud
voorkomen.
• Achtergebleven zeepresten trekken sneller
nieuw vuil aan. Voorkom dit door geen of
heel weinig reinigingsmiddel te gebruiken
en Flotex met veel water na te spoelen.

Coral Keuzewijzer
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X

X

X

X

Vocht
opname

Vuil
afschrapen

X
X

MD

X

X

HD

X

X

X

X

X

Hieronder ziet u een tabel met bekende vlekmakers. Hierin is aangegeven welke invloed zij
hebben op Flotex projectvloerbedekking.

Tabel met bekende vlekmakers
Stoffen die vlekken
veroorzaken

Na 2 uur

Na 48 uur

Na 1 week

Waterstofperoxide

A

A

A

Jodiumtinctuur

B

C op licht kleur

C stijf

Alcohol 90

A

B lichte
ontkleuring

C ontkleuring/
verharding

Jodalcohol 1%

A

B ontkleuring

C ontkleuring/
verharding

Bloed

A

A

A

Methyleenblauw

B Bruine vlek

B vlek

B vlek

Aceton-Mierezuur

C Vernield

C Vernield

C Vernield

Azijnzuur 5%-Azijn

A

A

A

Schoensmeer

A

B lichte sporen

B lichte sporen

Ammonia middelen

A

A

A

Natriumhydroxyde

A

B

B

Fotografische producten/
ontwikkelmiddellen

A

B

B

Fixeermiddel

A

B

B

A - Het product heeft geen invloed B - Het product heeft weinig invloed C - Het product heeft invloed
OPGELET: zoals alle textiel is Flotex voor tannine (looizuur) gevormd door hout en nat karton, dat verkleuring veroorzaakt.
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Dagelijks reinigen

Flotex Vlekverwijderinstructie
Bij kauwgom en lijm:

Borstelzuigen
Frequentie:
Afhankelijk van het verkeer 1 tot 7
keer per week. Tip: borstelzuig de
entreemat elke dag!
Apparatuur:
Borstelzuiger voorzien van een elektrisch
aangedreven roterende borstel.
Procedure:
Beweeg de borstelzuiger snel vooruit en
langzaam achteruit.		

Flotex dient regelmatig te worden gezogen.
Wij raden u aan een borstelzuiger te
gebruiken, voorzien van een elektrisch
aangedreven roterende borstel.
Uit testen is gebleken dat regelmatig
stofzuigen met een krachtige borstelzuiger
bijzonder effectief is voor de verwijdering
van stof en vuil. Door de borstelende
beweging wordt ook het vuil tussen de
vezels verwijderd.

Ontvlekken
Frequentie:
Direct na het ontstaan en elke keer
tijdens het borstelzuigen.
Apparatuur:
In eerste instantie met warm water en de
Flotex vlekkenkit. Lukt dit niet dan kunt u
gebruik maken van James Vlekkenwonder of James Vlekkenspray.
Procedure:
Vlekken verwijderen volgens de Flotex
Vlekverwijderinstructie, zie elders in deze
brochure.

In het algemeen geldt:
• Verse vlekken eerst opnemen met een
droge microvezeldoek. Daarna eventueel
spoelen met water en weer drogen met
een microvezeldoek.
• Gebruik bij grote vlekken hiervoor een
sproei-extractie apparaat met een
roterende borstel.
• Helpt water niet, gebruik dan pas James
Vlekkenwonder of James Vlekkenspray.
Deze kunt u bestellen via James op
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telefoonummer +31 (0)77 327 8007 of op:
www.james.nl.
• Hoe sneller een vlek behandeld wordt, des
te beter het resultaat.
• Werk altijd van de buitenkant van de vlek
naar binnen, om uitbreiding te voorkomen.
• Herhaal de vlekkenbehandeling indien
nodig.
Flotex vlekkenkit
Vlekken zijn vaak zeer eenvoudig uit Flotex
te verwijderen. Met de Flotex vlekkenkit,
bestaande uit: een plamuurmes, een
microvezeldoekje en een borsteltje,
verwijdert u de vlekken snel en gemakkelijk.
De Flotex Vlekkenkit kunt u bestellen via
onze Customer Service op telefoonnummer:
+31 (0)75 6477 880.

1.	SPRAY
Spray de kauwgom- of lijmvlek in met
James Vlekkenspray en laat het 5 minuten
intrekken.

2.	SCHOON
Na 5 minuten inwerkingtijd kunt u de
kauwgom of lijm met behulp van het RVS
plamuurmes afsteken.

Bij gemorste vloeistoffen en droge stoffen:

1. SCHRAAP
Schraap zoveel mogelijk van de gemorste
(vloei)stof weg. Gebruik hiervoor het RVS
plamuurmes en het microvezeldoekje.

2. SCHROB
a) B reng alleen schoon handwarm water aan op de vlek en schrob de vlek
schoon met de borstel. Neem het vocht op met het microvezeldoekje.
b) G
 ebruik pas daarna, indien nodig, James Vlekken-wonder of Vlekkenspray om
de vlek verder te verwijderen. Kijk op het etiket welk middel u nodig heeft.

3. SPOEL
4. SCHOON
Spoel de vlek met schoon handwarm water.
Neem met behulp van het RVS plamuurmes en het microvezeldoekje zoveel
mogelijk water op. Herhaal stap 3 en 4 totdat de vlek en het eventueel
gebruikte vlekkenmiddel geheel uit Flotex verdwenen is.
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Periodieke reinigingsbeurt
Frequentie:
2 tot 12 keer per jaar afhankelijk van het
loopverkeer en hygiënische eisen
Apparatuur:
1. E énschijfsmachine bij vloeroppervlakte
beneden de 100 m2
2. 3 in 1 machine bij vloeroppervlakte
boven de 100 m2
3. P
 oederreiniging als nat reinigen niet is
toegestaan op de locatie
Procedure:
Zie onderstaande beschrijvingen voor de
afzonderlijke methoden

Let op:
• Flotex heeft een andere structuur dan
traditionele vloerbedekking. Daarom
heeft u bij de reiniging van Flotex slechts
een fractie nodig van de gebruikelijke
hoeveelheid reinigingsmiddel. Sproei,
indien nodig, het reinigingsmiddel, voor
behandeling met een van de onderstaande machines, rechtstreeks op Flotex.
Doe het reinigingsmiddel nooit in de
watertank van de machine! Informeer bij
uw leverancier van het reinigingsmiddel
naar de juiste dosering.
• Gebruik tijdens het reinigen veel water.
Het is van groot belang dat u alle resten
van het reinigingsmiddel uit Flotex spoelt.
Zeepresten trekken namelijk gemakkelijk
vuil aan, waardoor er weer snel zichtbare
vervuiling optreedt. U kunt Flotex
onbeperkt met schoon water reinigen.

Periodieke reinigingsbeurt

1. E énschijfsmachine en waterstofzuiger
Roterend schrobben met de éénschijfsmachine is een effectieve manier om Flotex diep
te reinigen. Sproei, indien nodig, vlekken in
met een reinigingsmiddel. Maak de vloer dan
nat door één of meer emmers warm water
over de vloer uit te gieten. De éénschijfsmachine moet worden voorzien van een zachte
borstel en op een laag toerental (max 200
rpm) werken. Werk in blokken van ca 2 x 2 m¹.
Na het grondig schrobben de vloer drogen
met de waterstofzuiger. Gebruik hiervoor een
mondstuk zonder flexibele strips. Indien er
zeep gebruikt is de behandeling herhalen
met alleen schoon water. Een goede
ventilatie verkort de droogtijd.
Het roterend schrobben met de éénschijfsmachine biedt in vrijwel alle gevallen een
uitstekend resultaat en is met name geschikt
voor oppervlakken tot ca 100 m².

2. 3 in 1 machine
Een 3 in 1 machine werkt door middel van
sproei-extractie maar heeft daarnaast een
cilindrische borstel om vlekken aan te
pakken. Voor reiniging van Flotex kan de
machine gevuld worden met warm water.
Indien er schoonmaakmiddel gebruikt moet
worden om vlekken te verwijderen dit direct
op de vlekken sproeien. Niet in de machine!
Op deze manier blijven er geen zeepresten
achter in de Flotex. De krachtige zuigmotor
met speciale zuigmond voor tapijt neemt
het overgrote deel van het sproeiwater weer
op zodat met voldoende ventilatie de vloer
na enkele uren weer belopen kan worden.

3. Poederreiniging
Bij poederreiniging wordt gebruik gemaakt
van een vochtig, vuilabsorberend poeder
dat is gedrenkt in reinigingsmiddel. Het
reinigingsmiddel absorbeert het vuil, dat in
de vloerbedekking zit. Deze methode is
geschikt op locaties waar nat reinigen niet
mogelijk is of waar de droogtijden, als
gevolg van natte reiniging, als te lang
worden ervaren. Bij poederreiniging wordt
de vloerbedekking namelijk niet nat.
Bovendien kan tijdens de reiniging en direct
daarna de vloerbedekking normaal belopen
worden. Deze methode brengt weinig risico
met zich mee.

Met een 3 in 1 machine kunnen eenvoudig
en goed grote oppervlakken Flotex
behandeld worden. Met name voor de
periodieke tussenbeurt bij oppervlakken
tussen de 100 en 1000 m² is deze machine
zeer geschikt.

U strooit het poeder op Flotex en borstelt
het er in, waarna het vuil wordt opgenomen
in het poeder. Na de droogtijd van minimaal
60 minuten wordt het poeder samen met
het vuil opgezogen met een borstelzuiger.
Overtuig uzelf er van dat al het poeder uit
Flotex is opgezogen, aangezien achtergebleven poeder sneller nieuw vuil aantrekt.
Poederreiniging is een optie als nat reinigen
onmogelijk is. Voor een goed schoon en
langdurig resultaat gaat bij Flotex de
voorkeur echter uit naar roterend schrobben
met een éénschijfsmachine en waterstofzuiger of de schrob-zuigmachine specifiek
voor tapijt.

Flotex Onderhoudsmethoden
Machine

Methode

Oppervlakte

Droogtijd

Type reiniging

Roterend schrobben

Nat

< 100 m2

Lang•

Dieptereiniging

3 in 1 machine

Nat

> 100 m2

Lang

Dieptereiniging

Poederreiniging

Droog

< 0 m2

Kort

Oppervlakte
reiniging

* de droogtijd is 2-4 uur.
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Onderhoud
Frequentie:
1 keer per jaar bij zwaar vervuilde vloeren
Apparatuur:
• Truckmountservice is de beste optie
(uitgevoerd door een professioneel
schoonmaakbedrijf)
• 3-in-1 machine, bij vloeroppervlakte
beneden de 1000 m2
• Eenschijfsmachine bij vloeroppervlakte
beneden de 100 m2
Procedure:
Zie hieronder voor uitgebreide beschrijving van de Truckmount procedure

Truckmountservice
De truckmountservice is uitermate geschikt
bij een eindbeurt van Flotex (minimaal
1 keer per jaar) of als er sprake is van
achterstallig reinigen. De basis van deze
methode is sproei-extractie. Het verschil zit
in de werkende krachten; er wordt gebruik
gemaakt van een zeer hoge vacuüm kracht
en hoge waterdruk onder hoge watertemperaturen. Om deze redenen wordt een
Truckmountmachine ingezet vanuit een
bedrijfswagen. Via slangen wordt de
machine in het gebouw geleid naar de te
behandelen locatie. De Truckmount
machine kan naar wens worden uitgebreid
met een Rotovac. Deze heeft een borstelende
werking, waardoor diepliggend vuil wordt
verwijderd.

Schoonmaaktraining en advies schoonmaakmachines
Uiteraard wilt u Flotex net zo schoon en
representatief houden als op de dag dat
het is geïnstalleerd. Vanzelfsprekend is het
van belang dat uw schoonmaakpersoneel
op de hoogte is van de wijze waarop de
reiniging en het onderhoud van Flotex
moet plaatsvinden. Wij bieden uw
schoonmaakpersoneel daarom de
mogelijkheid van een training aan.
Deze training is geheel kosteloos en kan
op uw locatie worden gegeven.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met onze Customer Support
op het telefoonnummer:
+31 (0)75 6477 880. Zij helpen u
graag verder.

Installatie
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Installatie advies
Voor een perfecte installatie van Flotex dient
u de onderstaande aandachtspunten
nauwkeurig op te volgen.
Ondervloer
• Bij een vloerdikte van 25 mm tot en met
100 mm is, onder goede droogomstandigheden, een normale droogtijd van een
maand te verwachten. Bij folie onder het
beton, zijn de droogtijden langer. Bij twijfel
altijd controleren d.m.v. vochtmetingen.
• Oppervlakken: stofvrij, olievrij, vetvrij,
ontdoen van waslaag en losse materialen
om invloed te voorkomen op lijmlaag.
Vloeren waarop ooit een vloerbedekking is
geplakt grondig inspecteren. Na verwijdering zal de vloerbeschadigd zijn en
lijmresten zijn achtergebleven. Deze eerst
weg steken. Daarna de vloer stof- en
vuilvrij maken en een voorstrijkmiddel
aanbrengen.
• Na goede indroging waar nodig egaliseren
en schuren. Bij verwerking moet de ruimte,
de lijm en de vloerbedekking een
temperatuur hebben van minimaal 15ºC.
Voorbehandeling ondervloer
Cement gebonden ondervloeren
Deze ondervloer eerst op vocht controleren.
De vloer moet volledig uitgehard, droog
(2,5% gemeten met CM apparaat) en van
iedere oneffenheid verschoond zijn. Niet
vrijdragende vloeren voorzien van een goede
isolatielaag. Indien de ondervloer korrelig,
ruw of beschadigd is, deze egaliseren tot een
geschikte dikte. Poreuze of korrelige
ondervloeren eerst behandelen met een
voorstrijkpreparaat.

Flotex op bestaande vloerbedekking
installeren
Op zich wordt er afgeraden om Flotex
bovenop bestaande vloerbedekking te
leggen. De staat van de bestaande vloer
moet dan namelijk zo goed zijn dat deze nog
probleemloos 10 tot 20 jaar mee moet
kunnen. Met name oude lijmsoorten kunnen
in de loop van de tijd loskomen. Indien er
toch voor gekozen wordt is het van belang
dat eventuele beschadigingen eerst
afdoende gerepareerd worden en was of
andere onderhoudslagen eerst verwijderd
worden. Met name het verlijmen luistert zeer
nauw omdat het vocht uit de lijm moet
kunnen verdwijnen om af te kunnen binden.
Neem hiervoor contact op met uw lijmleverancier.
Houten ondervloeren
Deze zijn per definitie nooit absoluut
vormvast. Ook hardboard kan na verloop van
tijd gaan aftekenen. Een betere oplossing is
spaanplaat, minimaal 8 mm dik, in halfsteensverband gelegd, geschroefd (om de 25 cm
hart op hart) of met schroefspijkers (ca. 15-20
cm). Messing en groefplaat beleggen met b.v.
hardboard (watervast), eventueel primen met
geschikte primer. Parket kan bedekt worden,
mits de vloer glad is en geen oneffenheden
vertoont, het oppervlak schoon, vet- en
wasvrij is, de vloer goed verlijmd is en de
vloer adequaat beschermd is tegen vocht
en rotting.

Houdt u met de installatie rekening met
het volgende:
• Flotex projectvloerbedekking dient
staande te worden getransporteerd en
opgeslagen.
• Flotex projectvloerbedekking dient met
een dispersielijm te worden verwerkt.
• In gangen, waar rolstoel en/of rollend
verkeer plaatsvindt, dient Flotex in de
lengterichting te worden verwerkt.
• Alle Flotex banen van hetzelfde dessin of
dezelfde kleur dienen hetzelfde productnummer en verfbadnummer te hebben
(dit staat aangegeven op elke rol Flotex
projectvloerbedekking). Indien dit niet het
geval is, dient te worden gereclameerd
voordat begonnen wordt met het
versnijden of verwerken van Flotex.
• Ieder dessin met patroon dient patroongewijs te worden gelegd.
• De pijlen, aangegeven op de rugzijde
van elke rol Flotex projectvloerbedekking, dienen in dezelfde richting te
wijzen, naar de grootste natuurlijke
lichtinval toe.
• Flotex projectvloerbedekking is zo
afgewerkt, dat het stotend moet worden
gelegd.
• Nadat een Flotex baan is gelegd dient
deze goed te worden aangedrukt om elke
mogelijkheid van lucht onder de
vloerbedekking te voorkomen. Een gladde
spatel geniet hierbij de voorkeur boven
een wals.
• Lijmvlekken dienen onmiddellijk te
worden verwijderd!

Tegels
Tegels dienen gelegd te worden in een
patroon dat voor de tegel is voorgeschreven,
bij de meeste tegels zal dit dambordsgewijs
zijn. Voor een evenredige verdeling van de
tegels op de vloer zal vanuit het midden
gewerkt moeten worden, eventueel een
halve tegel versprongen indien de randtegel
te smal wordt.
Tegels worden normaal in een fixeerlijm
gelegd, indien de tegelvloer niet volledig
ingesloten is door wanden zal de buitenste
tegelrij volledig moeten worden verlijmd.
Flotex tegels kunnen over andere vlakke
vloerbedekkingen worden geïnstalleerd mits
deze onbeschadigd en ontvet zijn
Trappen
• Elke trede en optrede dient apart te
worden verwerkt.
• Als Flotex projectvloerbedekking wordt
aangebracht zonder trapneus (dus
doorgestoffeerd) dient de ronding aan de
voorzijde van de trede een middellijn te
hebben van minimaal 2,5 cm.
• Als op de trede een trapneus wordt
aangebracht dient de binnenzijde van het
profiel dezelfde vorm te hebben als de
voorzijde van de trede, aangezien anders
scheuren kunnen ontstaan.
• De poolrichting van Flotex projectvloerbedekking: de ‘vleug’ dient altijd van
beneden naar boven te lopen, ongeacht
of gebruik wordt gemaakt van trapneusprofielen.
• De te gebruiken lijm dient conform de
door de fabrikant aangegeven instructies
te worden verwerkt.

Voorgeschreven lijmen

Lijmkam

Flotex banen

Eurocol

540 Plastisafe

A2

Acrylaat-Dispersielijm

Flotex banen

Eurocol

640 Green Star

A2

Oplosmiddelvrije, emissiearme Acrylaatlijm

Anhydriet ondervloeren
Deze vloer controleren op het vocht-gehalte
(0,5%). Meestal schuren en stofzuigen. Vaak is
het noodzakelijk vooraf een voorstrijklaag in
combinatie met egalisatie aan te brengen.
Bitumengebonden ondervloeren
Egaliseren met een cementhoudende
watervaste uitvlakmassa. Schuurzand altijd
eerst verwijderen.
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Forbo Flooring Systems is onderdeel van de
Forbo Group, wereldleider in vloer-, lijm-, en
transportsystemen, en biedt een compleet
assortiment vloerbedekkingen voor zowel de
projecten- als de consumentenmarkt.
Hoogwaardige linoleum-, vinyl-, textielvloeren
en schoonloopsystemen combineren
functionaliteit, kleur en design, zodat u voor
elke omgeving over een totaalpakket aan
vloeroplossingen beschikt.
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België / Belgique
Forbo Flooring
Noordkustlaan 18
1702 Groot-Bijgaarden
T + 32 2 464 10 10
F + 32 2 464 10 11
info.belgium@forbo.com
www.forbo.be

Nederland
Forbo Flooring B.V.
Postbus 13
1560 AA Krommenie
The Netherlands
T + 31 75 647 78 80
F + 31 75 628 37 71
contact@forbo.com
www.forbo-flooring.nl

